
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Selce 

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:1/2022 

 

Adresa: Obec Selce, 98013 Selce 1 

Zastúpená starostom: Martinom Bodnárom 

IČO: 00649627 

DIČ: 2021275487 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej „poskytovateľ“) 

a 

Príjemca 

Názov: Obec Hrachovo 

Právna forma: obec 

Adresa sídla: Mieru 35, 980 52 Hrachovo 

Zastúpená:  Ondrejom Knechtom, starostom obce 

IČO: 00318779 

ako príjemca dotácie ( ďalej len „príjemca“) 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 2 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z. 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov . 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

1.Predmetom zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie pre materskú školu, ktorá je súčasťou 

Základnej školy s materskou školou Sama Vozára v Hrachove vo výške 50,- €, slovom 

päťdesiat eur . 

2.Dotácia bude použitá na vybudovanie preliezačky .  



3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v bode 1 tohto článku prijíma. 

4. Časové použitie dotácie je do 30.11.2022 . V prípade jej nevyčerpania k uvedenému 

dátumu je príjemca povinný vrátiť nevyčerpanú dotáciu na účet poskytovateľa do 30 dní od 

uplynutia doby jej použitia.  

5. Príjemca je povinný vykonať zúčtovanie poskytnutej dotácie a predložiť ho 

poskytovateľovi najneskôr do 30 dní od uplynutia doby uvedenej v bode 4 tohto článku.   

 

Článok II. 

Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá v hotovosti pri podpise zmluvy. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1.Obidve zmluvné strany vyhlasujú , že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

3.Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 rovnopis 

a príjemca obdrží 1 rovnopis. 

V Selciach  16.06.2022 

 

 

 

             Za obec                                                                                                          Príjemca  

......................................                                                                             ......................................... 

      Martin Bodnár                                                                                               Ondrej  Knechta 

          starosta                                                                                                             starosta 


